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 . مقدمه1

احترام به حريم خصوصي افراد در مجموعة حفظ اسرار ناشي از زندگي خصوصي 
و رازداري در خانواده و در مورد خانواده،  )39:1(انصاري، گيرد  اشخاص قرار مي

هاي تشكيل و استحكام عنصر اعتماد  بخشي از مرزهاي اين نهاد مهم اجتماعي و از پايه
و سالمت و تعادل در روابط جمعي است. حريم خصوصي در حوزه و امنيت رواني 
هايي  اي از اطالعات، ارتباطات، فضاي فيزيكي يا مجازي و ديگر مؤلفهخانواده، دامنه

است كه يا به حسب انتظار متعارف افراد خانواده يا به حكم قانون مصون از تعرض 
ها و  وقع دارند به دور از پايشاست و افراد جامعه كوچك خانواده در پرتو اين حريم ت

خواهند  نظارت افراد مزاحم، اعم از حقيقي و حقوقي، مطابق ميل خود و آنطور كه مي
عالوه، اگر اين حق بر حريم خصوصي خانوادگي به رسميت شناخته زندگي كنند. به

ترين بحث در اين باره، نوع قواعدي است كه در خصوص حمايت و تمهيد شود، مهم
 شود. جراي تخلف از اين حق مؤثر واقع ميضمانت ا

به  بنابراين در اينجا پاسخ به دو سوال اساسي ضروري است، ابتدا اينكه آيا حريمي 
وجود  نام حريم خصوصي خانواده وجود دارد يا خير؟ و دوم اينكه، اگر چنين حريمي 
نهاد  دارد، چنانچه مورد تعرض و نقض قرار گرفت و از اين رهگذر خسارتي متوجه

 خانواده شد، اين زيان آيا قابل جبران است يا نه؟
تواند از يك سو حمايت از  ترين قواعدي است كه ميقاعده الضرر، يكي از مهم

كرامت، حيثيت، آبرو، شأن و منزلت اجتماعي اشخاص به طور عام و در حوزه خانواده 
جبران  به طور خاص را مدلل نمايد و از سوي ديگر در خصوص نوع حمايت و

هاي ناشي از نقض حريم خصوصي در حوزه روابط خانوادگي نقش مهمي ايفا  زيان
كند. جريان قاعده الضرر در حريم خصوص خانواده از اين رو مورد توجه قرارگرفته 

هاي اجتماعي گرايش شديدي به اطالع از اسرار  است كه امروزه، در برخي اليه
بروز پيدا كرده و به همين نسبت افرادي در ها،  ديگران، به خصوص در مورد خانواده

 اند. صدد ارضاء اميال اين گروه و البته كسب درآمد برآمده
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هايي از حريم  هاي نقض حريم خصوصي خانواده و نظريه در اين نوشتار ابتدا جلوه
خصوصي كه بيشترين تناسب را با حريم خصوصي دارد مورد توجه قرارگرفته سپس، 

رر و حريم خصوصي و نحوه داللت آن بر لزوم حمايت از حريم ميان كنش قاعده الض
 خصوصي خانواده و عنداالقتضاء جبران خسارت مورد توجه قرارگرفته است.

 
 تعريف حريم خصوصي .2

تعريف حريم خصوصي مقرر  2ماده اليحه (طرح) حريم خصوصي در بند يك     
آن شخص عرفاً يا  قلمرويي از زندگي هرشخص است كه ،حريم خصوصي«د، دار مي

وي به آن وارد  با اعالن قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت
 دسترسي نداشته به اطالعات راجع به آن، نظارت نكنند نكنند، بر آن آن نگاه هب ،نشوند
همراه افراد،  ءالبسه و اشيا  سم،وي را مورد تعرض قرار ندهند. ج ،يا در آن قلمرو باشند

ا ي كار، اطالعات شخصي و ارتباطات خصوصي بها محل  اماكن خصوصي و منازل،
 ».شوند محسوب مي يگران حريم خصوصيد

رسد؛ نخست اينكه در تعريف گفته  چند نكته در اين تعريف قابل تأمل به نظر مي
ه عنوان معيار اصلي شخص موضوع حريم خصوصي ب» اراده اعالمي«و » عرف«شده، 

در تعيين دامنه حريم خصوصي اشخاص مطرح گرديده است. حتي در بيان عرف نيز 
نقش اصلي بر عهده اراده شخص گذاشته شده است كه بيشتر شبيه معيار شخصي است 

تا حدودي اين اشكال را مرتفع » در چارچوب قانون«تا معيار عرفي؛ اگرچه عبارت 
هاي حريم خصوصي در زمره  اشت غالب مصاديق و جلوهنمايد اما بايد توجه د مي

اخالقي و فرهنگي قرار گرفته و اراده اعالمي  قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومي
 كند. اشخاص، تأثيري در دامنه اين حق ايجاد نمي

 هاي حريم خصوصي مورد توجه قرار گيرد: براي توضيح بيشتر، ابتدا بايد مؤلفه
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 خصوصي هاي حريممؤلفه .3
در حريم » انتظار متعارف«و » محرمانگي«رسد دو عنصر بسيار مهم  به نظر مي  

 كند كه توجه به آن ضروري است: خصوصي خودنمايي مي
 
 محرمانگي در حريم خصوصي. 3.1

گردد،  ترين عنصري كه در تشخيص محرمانگي مفيد واقع مينخستين و مهم
رار گيرند. اطالعاتي كه داراي است كه بايد مورد حفاظت ق» سرشت مطالبي«

گيرند. دومين عنصري كه  ويژگي محرمانه هستند، ضرورتاً در رديف اسرار جاي مي
در مقام » اي خاص وجود رابطه«گردد،  در تشخيص محرمانگي مؤثر واقع مي

شوند كه در آن نوعي  حفاظت است. گاهي اوقات، اطالعات در شرايطي افشاء مي
افتد  ر وجود داشته است و اين مسأله در جايي اتفاق ميتعهد نسبت به حفظ اسرا

اي وجود دارد كه فرد معقول و منطقي به اين نتيجه  كه ميان طرفين واقعه، رابطه
ي ميان يكي از اعضاي رسد كه اطالعات بايد پنهان نگه داشته شوند و رابطه مي

طالعات در اختيار ا«رود. سومين نكته،  خانواده با ديگري از اين جمله به شمار مي
است. اطالعاتي كه در اختيار عموم هستند، فاقد ويژگي ضروري براي قرار » عموم

توان از انتشار اطالعاتي محرمانه كه  گرفتن در رديف اسرار هستند. بنابراين نمي
در «توان  اند، جلوگيري كرد. با اين وجود، اينكه چه چيزي را مي تر منتشر شده پيش

فاقد سرشتي محرمانه و در قالب يك عمل خصوصي دانست، و » اختيار عموم
امروزه موضوع بحث و گفتگو است. روشن است عملي كه در يك مكان 

گيرد، ضرورتاً داراي ويژگي خصوصي  خصوصي مثالً منزل يك شخص انجام مي
بودن است حتي اگر در اين مكان، بسياري افراد ديگر نيز حضور داشته باشند. 

اي از تعامل فرد با  حوزه«يكرد دادگاه اروپايي حقوق بشر، رو حتي بر اساس
وجود دارد كه در چارچوب زندگي خصوصي  ديگران حتي در يك مكان عمومي 

گيري در مورد اينكه آيا  )در تصميم171:1386(كري، ساندرز، ». گيرد قرار مي
شده يا خير، دو پرسش  اطالعات افشاء شده از نوع اطالعاتي بوده كه بايد حفظ مي
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بايد مطرح و پاسخ داده شود. نخست اين كه، آيا اطالعات موردنظر، به شكلي 
اي بود  روشن و شفاف، خصوصي بود؟ دوم، اگر چنين نبود، آيا اطالعات به گونه

داد؟ اگر پاسخ يكي از دو پرسش  آن به موضوع اطالعات حق دفاع ميكه افشاي 
گيرد و تحت  اي خصوصي بخود مي مطرح شده مثبت باشد، آنگاه اطالعات، چهره

   )182:(همان آيد.  حمايت قانون در مي
 

 انتظار متعارف. 3.2

هاي حريم خصوصي مطرح شده كه در  انتظار متعارف به عنوان يكي از مؤلفه
 هم به لحاظ ثبوتي و هم به لحاظ اثباتي قابل بررسي خواهد بود.  پذيرش،صورت 

نخستين اثر پذيرش اين مؤلفه، تلقي حريم خصوصي موضوعي كامالً عرفي و 
معطوف به عرف و اميال عرفي خواهد بود. پذيرش اين امر با مباني فقهي و داير به 

اوي دستور به صيانت از اشخاص براي صيانت از آبرويشان،از جمله ادله اي كه ح
) 214:1416طريحى،( رسد . ) سازگار به نظر نميصونوا أعراضكمحيثيت معنوي است(

و » حيثيت معنوي و آبروي اشخاص«زيرا به طور قطع در موارد مرتبط با 
 اي در اين باره ندارد.عرف جايگاه برجسته» موضوعات مستنبطه«در

گردد. در صورت بروز اختالف و  معلوم ميدومين اثر اين معيار در مباحث اثباتي 
طرح دعواي نقض حريم خصوصي در محاكم و مراجع قضايي و غير آن، بر اساس 
رفتار فرد متعارف در شرايط خارجي واقعه قضاوت و تحقق يا عدم تحقق حريم 

 گردد. خصوصي بر اين اساس مدلل مي
در تعيين دامنه حريم سومين اثر چالشي در قبول اين معيار، امكان دخالت اراده 

خصوصي است. چه اينكه اراده هم مانند عرف در تعيين دامنه حريم خصوصي دخالت 
توان به نقش اراده در توسعه دامنه حريم خصوصي اشاره كرد؛ به  دارد. كه از جمله مي
گيري در جاي تواند با گرفتن حالت مخصوص به خود يا گوشه طور مثال، شخص مي
لي با اعالم صريح انتظار خود را مبني بر محرمانگي ارتباطي را كه خلوت و به طريق او
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در جريان است اعالم دارد. عرف هم چنين رفتاري را محمول بر وجود انتظاري معقول 
 نگرد.  كند و آن را به ديده احترام مي تلقي مي

 
 هاي نقض حريم خصوصي در حوزه خانواده جلوه. 4

عبارتند از  شود كه مقوله مختلف بررسي مي به طور عمده حريم خصوصي در چهار
و  3، حريم خصوصي جسماني2حريم خصوصي ارتباطاتي ،1حريم خصوصي اطالعاتي

يا حريم خصوصي در منازل و اماكن. گاهي حريم خصوصي  4حريم خصوصي مكاني
هاي نقض حريم  گردد. از اين رو جلوه هاي يادشده افزوده مي جنسي نيز به مقوله

 گيرد. ده نيز بر همين اساس و در همين چارچوب شكل ميخصوصي خانوا
 
 نقض حريم خصوصي اطالعاتي خانواده. 4.1

ها و  نقض اين مقوله از حريم خصوصي خانواده، عمدتاً، شامل پردازش داده
اطالعات مربوط به افراد خانواده يا كليت نهاد خانواده است. پردازش در اين مفهوم 

انفعاالتي شامل تحصيل، نگهداري، ساماندهي، ذخيره، اصالح، شامل هر نوع فعل و 
 شود. جايگزيني، تغيير، افشاء، انتقال و انتشار داده، مي

توان برشمرد. مصاديق متعددي براي نقض اين مقوله از حريم خصوصي خانواده مي
، 1387هاي مالي هر كدام از اعضاي خانواده (موالنا، يابي غيرمجاز به داده از جمله دست

اي كه عبارت است از دست يابي غير مجاز هاي رايانه يابي غير مجاز به داده) دست62
) انتشارعكس و 153، 1388اي هركدام از اعضاء (باي، به سيستم يا شبكه رايانه

، 1384، 5هاي خانوادگي، به ويژه، با استفاده از لنزهاي عكاسي و از راه دور (كين فيلم
بردن آن دسته از اطالعات پزشكي و به ويژه اطالعات ژنتيكي كه  )؛ انتشار و به كار15

خواهد  قبال در معرض ديد عموم نبوده و يكي از اعضاي خانواده و يا شخص ثالثي مي
به وسيله  پايگاه رايانه اي يا ديگر طرق ممكن آن را در معرض ديد عموم قرار دهد 

هاي خاص كه در زمره  ماري(همان)؛ اطالعات مربوط به روابط جنسي و برخي بي 
 گيرد. اطالعات حساس قرار مي
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 نقض حريم خصوصي ارتباطهاي خانواده:. 4.2
اين نوع حريم خصوصي به ابعادي از محرمانگي و شخصي بودن ارتباطهاي افراد 

شود. بر اساس قواعد حاكم بر  خانواده با يكديگر و با ساير افراد در جامعه اطالق مي
تواند در برخي از انواع  خانواده، هر كدام از افراد خانواده مياين مقوله از حريم 

هايي از سري بودن روابط را از جامعه و حتي  ارتباطهاي فردي و اجتماعي خويش جنبه
از ديگر افراد جامعه انتظار داشته باشد به نحوي كه از ديد عموم محفوظ مانده و افراد 

ا نداشته باشند. اين نوع حريم شامل ها ر غيرمجاز حق تجسس و پايش و رهگيري آن
گردد و مشتمل بر قواعدي حاكم  واسطه ميانواع ارتباط انساني اعم از با واسطه يا بي

است كه چگونگي ارتباطهاي بين اشخاص از طريق فيزيكي، و الكترونيكي را تنظيم و 
لف هاي حقوقي كشورهاي مخت آورد، از جمله قواعدي كه در نظام تحت قاعده در مي

ها و  ها و باز كردن نامه وجود دارد، ممنوعيت شنود غيرمجاز مكالمات و رهگيري پيام
) كه البته موارد نقض و ابتالء اين موارد 113 :1388هاست. (صادقي،  افشاي محتواي آن

 از نقض ميان زوجين شيوع بيشتري دارد.
 
 نقض حريم خصوصي جسماني خانواده:. 4.3

باب حمايت از تماميت جسماني در مقابل هرگونه گونه حريم خصوصي در اين
 (همان) هاي ژنتيكي، دارويي و نظاير آن است.  تعرض و تجاوز و نيز در مقابل آزمايش

 
 نقض حريم خصوصي مكاني با حريم خصوصي در منازل:  . 4.4

حريم خصوصي در روابط خانوادگي، تنها منحصر به جنبه اعتباري و رازداري اين 
مسئله نشده و از بعد فيزيكي نيز قابل بحث است. تعاليم اسالم براي مكاني كه خانواده 

كند نيز حد و مرزي قرار داده است، به طوري كه اين مرز كامالً باز  در آن زندگي مي
آيه د آن شود، بايد با اجازه و هماهنگي اهل خانه باشد. نيست و هر فرد كه بخواهد وار

اي غير از خانه خودتان وارد  اي اهل ايمان هرگز به خانه«فرمايد:  سوره نور مي 28و  27
نشويد مگر آنكه با اهل آن خانه انس گيريد و [چون رخصت يافتيد، داخل شويد]، به 

كه متذكر شويد و اگر در خانه كسي اهل آن خانه سالم كنيد و اين براي شما بهتر است 
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را نيافتيد وارد خانه نشويد، تا به شما اجازه داده شود و اگر گفتند برگرديد، برگرديد كه 
 »داناست.  كنيد، اين براي پاكي شما بهتر است و خدا به هرچه مي

آيه شريفه بر شناسايي خانه و خانواده به عنوان حريم خصوصي داللت دارد. كلمه      
از ماده انس و باب استفعال است. مفسران در معناي آن دو وجه را مطرح » ستَأْنسواتَ«

است؛ زيرا كسي كه در خانه » استيحاش«مقابل » استيناس«كه  اند. نخست اين نموده
داند كه به او اجازه خواهند داد يا نه. لذا هراسناك است كه به او  زند، نمي ديگري را مي

گيرد. بنابراين معناي  شود، آرام مي د، وقتي به او اجازه ورود داده مياذن ورود داده نشو
اين است كه (داخل نشويد) تا وقتي كه به شما اجازه داده شود پس در آيه استيناس به 

 به كار رفته است.» اذن گرفتن«معناي 
گرفته شده، يعني آن را آشكار ديد. پس معناي » آنس الشيء«كه استيناس از  دوم اين

ها داخل نشويد تا وقتي خوب بدانيد و حقيقت مطلب  آيه اين است كه به اين مكان
براي شما كشف شود كه آيا ورود شما خواسته شده است يا خير؟ ابوايوب انصاري 

كه انسان  ؟ فرمود: هنگامي»استيناس چيست«گويد: به رسول خدا عرض كردم  مي
اهللا و  شود، صدايش را به سبحان ول مياي وارد شود به ذكر خدا مشغ خواهد به خانه مي

كند تا به اين روش از اهل خانه اذن بگيرد، و  اي مي كند و سرفه حمد و تكبير بلند مي
؛ (سالم عليكم، آيا »السالم عليكم أأدخل«معناي تسليم آن است كه سه مرتبه بگويد: 

 اجازه هست وارد شوم؟) اگر اجازه دادند داخل شود و اگر نه، برگردد.
يعني اين اجازه گرفتن و سالم دادن از تحيت دوران جاهليت بهتر » ذلكم خيرلكم«

زنده باشيد »: «حييتم صباحاً و مساء«گفتند:  است. چون آنان هرگاه به هم رسيدند مي
) مالك 613: 1423و همچنين از دخول بدون اذن بهتر است (طبرسي، » صبح و شب

انچه هريك از اعضاي خانواده داراي اتاق چن حكم مذكور در مناسبات خانوادگي، 
اختصاصي يا فضاي اختصاصي باشد، قابل تعميم است؛ يعني ورود ديگر اعضا بايد با 
سالم و انس همراه باشد. امام صادق (ع) در زمينه ممنوعيت ورود به حريم خصوصي با 

باشد و همانا هركس بر خانه همسايه خويش دسترسي داشته «نگاه و نظر فرموده است: 
به عورت مرد منزل يا موي زن خانه يا قسمتي از بدن زن نگاه كند، بر خداست كه او را 

اند، داخل جهنم نمايد و از دنيا  با منافقاني كه در دنيا در پي نظاره بر بدن زنان بوده
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كه خداوند وي را در ميان مردم ضايع گرداند و در روز قيامت نيز  رود، مگر آن نمي
) اين روايت به 507ق، ص 1344(مامقاني، » نمايد را بر مردمان آشكار مي هاي او زشتي

روشني بر گناه نظراندازي به خانه ديگري و نگاه به عورت نامحرم و شناسايي حق 
 حريم خصوصي منزل و حريم خصوصي جسماني داللت دارد.

 
 نقض حريم خصوصي جنسي در خانواده. 4.5

دهد كه غالمان و كودكان نابالغ شما  نور دستور ميسوره  58خداوند متعال در آيه 
و  روز سه وقت بايد با اجازه قبلي به اتاق شما وارد شوند: قبل از نماز صبح،  در شبانه

ايد و پس از نماز عشا  هاي خود را براي استراحت از تن بيرون آورده نيمه روز كه جامه
به منزله عورت و سرّ و حريم ايد. اين سه وقت براي شما  كه براي خواب مهيا شده

عريان و گاهي  خصوصي است. غالمان و كودكان نابالغ در اين اوقات كه اغلب نيمه
)  صاحب 15 :1390عريان هستيد، نبايد سرزده وارد اتاق خواب شما شوند. (نقيبي، 

نويسد كه لزوم اذن در اوقات  جواهر به نقل از مجمع البيان در تفسير آيه مزبور مي
كه طفل از طفوليت خارج گردد و بالغ  انه اختصاص به اطفال دارد؛ لذا به مجرد اينگ سه

اوقات از  اوقات مانند افراد بزرگسال اذن بگيرد و لزوم اذن در تمامي شود، بايد در تمامي
اموري است كه مردم از آن غفلت دارند و در نزد آنان مانند شريعت منسوخ است. 

روايت نيز به رعايت حريم خصوصي از ناحيه زوج و ) در 26و24 :1394 (نجفي، 
به خدا «فرمايد:  كه رسول اكرم (ص) مي زوجه و ديگر اعضا تاكيد شده است. چنان

كودك بيداري آن دو را در حال  سوگند اگر مردي با همسر خود بياميزد و در اطاق، 
دك هرگز ها و همچنين صداي تنفسشان را بشنود، آن كو آميزش ببيند و سخنان آن

» شود اگر دختر باشد يا پسر سرانجام به زناكاري آلوده مي رستگار نخواهد شد، 
موقعي «) همچنين از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمودند: 5 :1391(حرعاملي، 

كه در اتاق، كودكي حضور دارد، مردان با زنان و كنيزان خود نياميزد، زيرا وي چنان 
)  با تأمل 16(همان: » به خوبي براي ديگران توصيف نمايد.كند كه قادر است  درك مي

يابيم كه حريم خصوصي جنسي پدر و مادر در محيط خانواده  در اين روايات در مي
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براي تربيت صحيح كودك است؛ يعني والدين مكلفند شرايط پنهان ماندن غريزه جنسي 
يج نيروي شهوت جنسي ها را از فضاي محرك و مه اطفال و كودكان را مهيا كنند و آن

بر كنار نگاه دارند. در تعاليم اخالقي اسالم، حريم خصوصي جنسي در راستاي اصل 
عفاف و اصل تعليم و تربيت حاكم بر روابط اعضاي خانواده مورد شناسايي قرار گرفته 

 است.
 

 ماهيت حريم خصوصي در روابط خانوادگي. 5
،  آورند مبني بر اينكه در خانواده د مي، الگوهايي به وجو هاي تكراري روابط و تعامل

، و با چه كسي رابطه برقرار شود و همين الگوها زيربناي سيستم را  ، چه وقت چگونه
هاي ويژه كه حاكم بر  دهد . اعضاي خانواده بر اساس اين الگوها يا طرح تشكيل مي

به طور صريح  ها كه معموالً كنند . اين طرح هاي آنهاست با هم رابطه برقرار مي تعامل
ساخت «دهند كه همان  را مي» كلي«، تشكيل  ، و حتي شناخته شده نيستند اند ابراز نشده
يابند كه  ، افراد در مي است . بر اساس ساختي كه در هر خانواده وجود دارد» خانواده

، برخي عبور با احتياط و برخي داراي عالمت توقف يا  برخي مناطق براي آنان مجاز
،  ) اگر فرد از مرزهاي غيرمجاز عبور كند93: 1381،  وع است . (ساالري فرعبور ممن

، گاه  هايي را براي تنظيم و مهار در پيش خواهند گرفت و فرد اعضاي خانواده مكانيزم
خيزد . از اين رو اعضاي  شود و در مواقعي به چالش با اعضاي خانواده برمي تسليم مي

)همين 15 :6،1981حدوده خود آگاهند .(مينوچينخانواده كم و بيش از جغرافياي م
مرزها دقيقاً در رابطه با افراد خارج از خانواده نيز وجود دارد و محدوده ورود هر ثالثي 

 به مرزهاي خانواده داراي عاليمي است كه در باال اشاره شد.

هاي گوناگوني مطرح گرديده است(  البته، در تبيين و توجيه حريم خصوصي ديدگاه 
) كه بررسي آن مجال 8،270:1997هگل ؛240و7،237:1997؛ليتمن1998،1193كانگ،

برخي حريم خصوصي را از منظر دستيابي  ،طلبد. اما به طور خالصه ديگري مي
ا به عنوان دستيابي وسيع يك ، حريم خصوصي ر كنند و برخي از مفسران شناسايي مي

كنند. (حريم خصوصي و حق  شخص به يك حوزه در مورد خودش توصيف مي
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اند.  از اين جمله 10»گويسن« و 9 »سيسل بك«دسترسي محدود) نظريه پرداز معروف 
) اين نظريه به طور خالصه درصدد مصونيت حريم خصوصي 25: 1378،  (عامري 

يله ديگران است. برخي نيز دسترسي محدود را مبتني دربرابر دستيابي ناخواسته به وس
 رد)1246 :1998، 11(كانگ كنند. بر مالكيت شخص موضوع حريم خصوصي ارزيابي مي

، حريم خصوصي را نه بر مبناي حق دسترسي ديگران  اي ديگر ، عده برابر نظريه پشين
توجيه بلكه بر اساس اين ديد كه حريم خصوصي يكي از شئون مقدس انساني است 

، به خصوص در روابط خانوادگي  ) تجاوز به حريم خصوصي47:1388،  كنند. (اثباتي مي
در  )751 :1999، 12به عنوان اهانت به شأن انساني بهتر قابل درك است .( ساموئلسون

، نظريه پرداز حقوقي و رئيس پيشين دانشگاه 13، بلوستين واقع بر اساس همين نظر
اهانت به شأن انساني در هيچ حالت و وضعيتي پذيرفته « نيوجرسي معتقد است : 

،  (عامري » تابد. است كه هيچ استثنايي را برنميست و اين حق از حقوق خدشه ناپذير ني
1387: 45( 
دانند. زيرا گروهي نيز حريم خصوصي و صيانت از آن را از مستقالت عقلي مي 

ها را ظلم ظلم  و عيوب آنعقل، تجاوز به حريم خصوصي اشخاص و افشاي اطالعات 
داند. به استناد قاعده مالزمه عقل و شرع، هر آنچه را كه عقل ظلم و قبيح  و قبيح مي

شمارد. مرحوم شيخ انصاري در اين زمينه معتقد  داند شرع نيز آن را قبيح و حرام مي مي
م چگونه ممكن است عقال و شرعا آنچه از ميان رفتن ارزش مومن و از چشم مرد«بود: 

نابراين شرع مقدس ب).  345:1428(انصاري، » شود، اشكالي نداشته باشد افتادن او مي
ها قبيح و حرام  نيز تجاوز به حريم خصوصي اشخاص و افشاي اطالعات و عيوب آن

 شمرد. مي
 

 جريان قاعده الضرر در حريم خصوصي خانواده. 6
ه حيثيات معنوي ، در زمر ، در عمده مصاديق خود از آنجا كه حريم خصوصي  

 رود. اشخاص به شمار مي
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هرگونه خدشه به آن به نوعي تجاوز به حيثيت و كرامت معنوي اشخاص به شمار 
رود. در واقع حفظ حريم خصوصي خانواده، مĤالً، حفظ حيثيت و كرامت اعضاي  مي

خانواده در برابر نقض اين حريم است. از اين رو ابتدا، بايد مفهوم حيثيت معنوي و 
اضرار به آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس جريان قاعده الضرر و منع اضرار به 
حيثيت معنوي اشخاص و در نهايت چگونگي حكومت الضرر در جبران خسارت 

 د بحث قرار گيرد.ناشي از اضرار به حيثيت معنوي مور
 
 حفظ حيثت معنوي و اضرار به آن در حريم خصوصي خانواده . 6.1

؛ 17 :1257اند. (نراقي،  تلقي كرده» نفع«را عمدتاً خالف » ضرر«،  اماميهفقهاي 
 :1420صدر(شهيد)،  ؛334 :1412؛ بروجردي،12 :1415،  ؛ خالصي 381:  1414 خراساني

138 ( 
و برخي » عدم و ملكه«) آن را به نحو تقابل 376: 1408،  برخي ديگر(حكيم

و در تعريف آن  اند تلقي كرده» تضاد«ا تقابل آن دو ر )219:1419،  بجنوردي( ديگر
(نجفي » ضرر عبارت است از فوت آن چه كه انسان آن را داراست ... « اند :  گفته

نقصي است كه درباره بعدي از ابعاد وجود شخص « ) و يا 198 :1421،  خوانساري
)كه محقق بجنوردي شرط تحقق مقتضي قريب 178 : 1419، (موسوي بجنوردي» باشد
ز بر آن افزوده است. و ضرر معنوي در اين ميان، با همه اختالفاتي كه در تعابير را ني

وجود دارد،  ضرر معنوي در حقيقت زياني است كه در اثر هجمه به كرامت انساني و 
     نشيند و آبروي اشخاص و يا عاطفه و احساسات اشخاص به بار مي شرف و اعتبار

؛ 9و  8 :1366، ؛ امامي416 : 1376،  ودي؛ جعفري لنگر48و  47:1366، ( شهيدي
  :1979؛ سنهوري،  208 :1376  ؛ آشوري24 :1355،  صفايي ؛221: 1376،  كاتوزيان

865.( 
خانواده هم مانند بسياري از مقوالت ديگر، داراي يك مرز و حريم خصوصي است  

تواند به نقض  كه هتك اين مرز از سوي هريك از اعضاي خانواده يا اشخاص ثالث مي
، اعتبار و آبرو يا عاطفه و احساسات افراد خانواده منجر شود .  كرامت انساني و شرف
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واده و اعضاي آن، از مصاديق بارز ضرر با اين اوصاف، هتك حريم خصوصي خان
در اين باره » ضرر«معنوي محسوب شود . گرچه در برخي موارد، در استعمال كلمه 

ما عموم فقهايي كه درباره ضرر معنوي  )198 : 1373،  نجفي خوانساريترديد شده (
مراغي ؛ 138: 1420،  شهيد صدراند. ( ، آن را از مصاديق ضرر تلقي كرده اند سخن رانده

. بنابراين، بايد ديد كه قاعده )334 :412 بروجردي،  ،12: 1415،  خالصي؛ 308، 1417
الضرر چگونه بر حفظ حيثيت معنوي و حريم خصوصي خانواده و عنداالقتضاء تعيين 

 برخي از حدود آن داللت دارد.
 
داللت الضرر بر حفظ حريم خصوصي در روابط خانوادگي و جبران خسارت . 6.2
 اشي از نقض آن ن
 

حريم خصوصي در روابط خانوادگي:  داللت الضرر بر ممنوعيت هتك. 6.2.1
كند كه  داللت قاعده الضرر بر حريم خصوصي روابط خانواده از آن جا اهميت پيدا مي

از يك سو، حفظ حريم خصوصي در اين حوزه مهم و از جمله حريم خصوصي در 
روابط خاص زناشويي در اسالم مورد تاكيد فراوان قرار گرفته و توصيه اكيدي بر 

نمودن رازها مورد مذمت قرار گرفته پوشاندن اسرار در اين حوزه شده و حتي آشكار 
، هتك حريم  )  و از سوي ديگر، همانگونه كه گفته شد68:  بي تا،  است. (بحار االنوار

 از مصاديق بارز ضرر معنوي محسوب شود.   خصوصي روابط خانوادگي
كند اين است كه بدانيم مقتضاي صدوري برخي  آنچه كه اين مدعا را تقويت مي

ها اعم از ضرر  ضرر تنها خسارت معنوي است؛ اگرچه داللت آنمستندات قاعده ال
، مانع از شمول دليل  مادي و معنوي است. زيرا خصوصيت مورد صدور دليل

) 292 :1407،  ) به طور مثال در برخي مستندات قاعده (كليني131: 1386،  نيست.(نقيبي
اض كرده است و ، اعتر مرد انصاري نسبت به ورود ناگهاني سمره به داخل منزل

كند كه ما دوست نداريم كه به صورت سرزده وارد خانه ما شوي. بنابراين  تصريح مي
، تجاوز آشكار به حريم خصوصي خانواده مرد انصاري  مقتضاي صدوري اين روايت
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رود. مرحوم شيخ صدوق از امام  بوده كه از مصاديق بارز خسارت معنوي به شمار مي
سمرة بن جندب درخت خرمايي در باغ فردي «ايشان فرمود : كند كه  باقر (ع) نقل مي

كرد  رفت به اهل خانواده آن نگاه مي داشت. زماني كه براي سركشي درخت خويش مي
و آن مرد ناراحت بود. بنابراين شكايت به محضر رسول خدا(ص) برد و از آن حضرت 

رود  درخت مي خواست تا سمره را احضار كند و از او بخواهد تا هر وقت به سوي
؛ 292همان: ...» (اجازه بگيرد تا خانواده او بتوانند لباس خويش را بر تن كنند 

تري به حريم خصوصي و در اين روايت به صورت واضح )12، 1391عاملي(حر)، 
زيان وارد بر آن تصريح شده زيرا سمرة بن جندب در وقت سركشي از درخت خويش 

، به  رد و مرد انصاري نيز براي رفع اين زيان معنويك به خانواده مرد انصاري نگاه مي
، شكايت خويش را عرضه نمود. از همين رو برخي مقتضيات  محضر رسول خدا (ص)

صدوري اين حديث را ضرر و زيان به حيثيات معنوي و كرامت اشخاص تلقي 
 )166:  1379،  اند. (مرعشي كرده

الت مختلف نيز معرف تلقي عرفي ، ضرر از عناوين عرفيه است و استعما به عالوه
هاي ناشي از  ) و اصوالً تطبيق آن بر زيان163 :1417 شاهرودى،از معناي ضرر است (

؛ 198:1373، هتك حيثيات معنوي نيز ريشه در عرف دارد و اذعان برخي فقيهان (ناييني

) نسبت به شمول عنوان ضرر بر خسارت وارده بر حيثيات و مصالح 178 بجنوردي:
 )135 :1386،  معنوي اشخاص خود مؤيد اين مدعي است. (نقيبي

، با  »الضرر«، هم داستان با برخي از اهل لغت در حديث  همچنين برخي از فقيهان 
ت و ضرر يعني افكندن در حرج و سختي اس» ضيق«به معني » ضرار«اين استدالل كه 

و » ضرر و اضرار«اند كه   ، به معناي نقص در اموال و انفاس قائل در مقابل آن
هاي معنوي و ضيق  رود ولي در مورد زيان هاي مالي به كار مي ها در زيان هاي آن مشتق

، قاعده  بنابراين در هرحال )94:1382خمينى،(. شود استعمال مي» ضرار«، واژه  و حرج
كند و بدون هيچ ترديدي  امت و اعتبار اشخاص انطباق پيدا ميبر زيان ناظر بر كر

مواردي را كه يكي از متعلقات كرامت انساني يا اعتبار اشخاص در معرض تضييع قرار 
 شود. گيرد شامل مي مي
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شود كه آيا اين قاعده داللتي بر جواز مطالبه خسارات  حال اين پرسش مطرح مي 
ا خير؟ پاسخ به اين پرسش بايد طي چند مرحله ارايه ها دارد ي ناشي از اين گونه زيان

گردد. نخست آن كه داللت قاعده بر ثبوت ضمان و تدارك ضرر، اثبات شود؛بعالوه، 
مورد بررسي قرار گيرد و در مرحله بعد، امكان  جريان قاعده الضرر در احكام عدمي 

 قرار گيرد.هاي مادي و معنوي مورد بررسي  مطالبه خسارت مادي در قبال زيان
قض حريم خصوصي در روابط داللت الضرر بر جبران زيان  ناشي از ن. 6.2.2

در خصوص داللت الضرر بر لزوم جبران خسارت ناشي از نقض حريم خانوادگي: 
و نظريه » نفي ضرر غير متدارك«، به طور عمده، از اتخاذ يكي از دو نظريه  خصوصي

الضرر و الضرار «معتقدند كه مفاد حديث كند. عده اي  تبعيت مي» نفي حكم ضرري«
و بعالوه به اثبات حكم به » ضرر جبران نشده وجود ندارد«اين است كه » في االسالم

، كساني هستند كه معتقدند قاعده الضرر نفي  موجب اين قاعده عقيده دارند و در مقابل
عل كافي كند نه اثبات حكم ؛ دليل الضرر را براي اثبات حكم و ضمان فا حكم مي

، ادله مربوط به هر ديدگاه بررسي و  دانند. با توجه به دو نظر مطرح شده ذيالً نمي
 گردد. ديدگاه مورد نظر اتخاذ مي

، صاحب عناوين، از  »عبدالفتاح«مرحوم . داللت قاعده الضرر به اثبات حكم: 6.2.2.1
ت حكم دليل جمله كساني است كه از جهات گوناگون بر داللت قاعده الضرر بر اثبا

، به عنوان انتقادي بر ديدگاه محقق نراقي  ، عمدتاً كند. البته وي داليل خود را اقامه مي
ادله مرحوم عبدالفتاح حول پنج محور از  ).35: 1356،  (شهابي سازد.  مطرح و مدلل مي
 ، سبر و تقسيم استوار است: ، صحيحه كناني ، تبادر ، حكم شرع جمله حكم عقل

، از مستقالت  : ضرر رساندن قبيح است و اين قباحت و زشتي م عقلحك. اول   
كند. وقتي چنين است بايد آثار  عقليه است و خود عقل نيز به رفع امور قبيح حكم مي

، تنها با جبران آن ميسر است . اما پس از آن كه  ضرر مرتفع شود و از بين رفتن ضرر
حقيقت چيز قبيحي وجود نداشته و  كند كه در ، اين تدارك كشف مي ضرر جبران شد

 در حقيقت ضرري محقق نشده است .
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، ظهور در حرمت  ، نصوص وارد شده : از نظر صاحب عناوين حكم شرع. دوم  
،  اضرار و نهي از ضرر زدن دارد . وقتي چنين است اگر ضرر به حال خود باقي بماند

ن براي آن كه حرمت از بين رود و ادامه خواهد داشت . بنابراي حرمت نيز از بين نمي
ده بايد آن را تدارك و ، كسي كه ضرر ز شود و بر اين اساس برود، دفع ضرر واجب مي

 .جبران كند
شود كه رفع ضرر بر كسي كه  : از نصوصي كه رسيده چنين متبادر ميسوم. تبادر

رفع  ، اين كه فقها در ابواب گوناگون به ضرر زده الزم است . از ديدگاه صاحب عناوين
 اند در واقع به استناد همين تبادر بوده است . ضرر حكم كرده

: اين دو مورد نيز صراحتاً بر جبران ضرر صحيحه كناني و روايت حلبي چهارم.   
، بايد آن را  ، زيرا در آنها گفته شده كه اگر كسي به راه مسلمين ضرر برساند داللت دارد
تعبير ديگري از ضمان است مورد حكم شارع ، يعني وجوب تدارك كه به  جبران نمايد

رساند زيرا پيامبر (ص) ضرر  قرار گرفته است. حتي روايت سمره نيز همين معني را مي
 آمد را با كندن درخت رفع كرده است. عرضي و حيثيتي كه بر مرد انصاري وارد مي

م ؛ مرحوپنجم. سبر و تقسيم ضرر زننده و انحصار وجوب رفع بر ضرر زننده   
صاحب عناوين پس از طرح كليه احتماالتي كه در اين باره وجود دارد و رد همه 

راه منحصر اين است كه شخص ضرر زننده «كند  احتماالت در نهايت نتيجه گيري مي
رفع ضرر كند. اثبات اين انحصار برخالف آن چه فاضل معاصر (مرحوم نراقي) تصور 

د ادله نفي ضرر اين استنباط به دست كرده از راه دليل خارجي نيست بلكه از خو
 آيد. مي

، در خصوص نقض حريم  بنابراين با توجه به ديدگاه ياد شده و ادله پيرامون آن
خصوصي ارتباط زناشويي، اگر حريم به هر نحو مورد تعرض و تجاوز قرار گيرد و 

ر ، ضمانت اجراي ضر باعث ضرر حيثيتي و يا اعتباري به هريك يا هردو زوجين شود
، جبران ضرري است كه وارد شده و مستند آن نيز خود قاعده الضرر است و  وارد شده

 .نيازي به دليل ديگري ندارد
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محقق نراقي كه از پيشگامان  :داللت قاعده الضرر بر نفي حكم ضرري. 6.2.2.2
نفي « نويسد:  توجيه اين ديدگاه است در اين باره در عائد چهارم از كتاب عوائد مي

كه موجب ضرر باشد كافي و به هيچ وجه بر اثبات و بر  ضرار براي نفي حكمي ضرر و
داللت ندارد، بلكه اثبات و تعيين حكم نيازمند دليل ديگري است. از اينجا  تعيين حكمي
شود كه استناد بعضي از علما به حديث نفي ضرر براي اثبات ضمان ضرر  دانسته مي

و غير صحيح است، زيرا اگر عملي كه ضرر رساننده و تلف كننده استنادي نابجا 
، بلكه بر  ، دليلي نيست كه او ضامن است ، مورد حكم شرعي نباشد رساننده انجام داده

. البته اگر گفته شود كه معناي حديث اين كند رساننده نيز مطلقا داللت نميجبران ضرر 
لت خواهد در آن صورت بر تحقق جبران دال» ضرر بي جبران وجود ندارد«است كه 

شود زيرا  ، حكم ضمان ضرر رساننده ثابت نمي داشت . در آن صورت نيز از اين معني
ممكن است جبران ضرر از بيت المال يا در آخرت يا در همين دنيا از جانب خدا 

 )50-51، 1417نراقي، »(باشد.
دارد يز مانند مرحوم نراقي و شيخ انصاري عقيده ن) 418 :1373محقق ناييني(ناييني،

، از  ، عدم حكم به ضمان است. به عقيده وي» نفي حكم ضرري«،  كه مفهوم الضرر
،  احكام مجعول شارع نيست لذا اگر موردي وجود داشته باشد كه تحت قاعده يد

تواند با اين استناد كه اگر  ، فقيه نمي ، در نيايد اتالف يا تسبيب كه مستلزم ضمان است
آيد؛ حكم به ضمان دهد. چون به  شخص وارد ميحكم به ضمان ندهد، ضرري بر 

اعتقاد وي، قاعده الضرر براي نفي آن دسته از احكام شرعي است كه وجود دارند نه 
  . احكام عدمي

در اين كه اين قاعده «گويد:  شيخ انصاري در تنبيه ثاني در مورد قاعده الضرر مي
عي اشكال و ايرادي نيست، ، خواه تكليفي باشد و خواه وض كند نفي احكام وجودي مي
اشكال است. يعني اشكال اين است كه احكام عدمي نفي شوند و  ولي در احكام عدمي

جاست كه اين قاعده ناظر بر نفي آن دسته احكام حكم به ضمان گردد، اشكال اين 
شرعي است كه با عمومات ثابت شده است؛ بنابراين معني نفي ضرر در اسالم اين 

كام مجعولي اسالم، حكم ضرري نيست و روشن است كه عدم است كه در بين اح
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حكم شرع به ضمان در نظائر اين مسئله، از احكام وضع شده به وسيله شرع باشد، 
نيست و حكم شرع به عدم از قبيل احكام مجعوله نيست بلكه اخبار به عدم حكم شرع 

حرمت يا غير  به ضمان است زيرا عدم، احتياج به حكم ندارد، مثل حكم بر وجوب و
اين دو كه انشاء شارع نيست بلكه حقيقتاً اخبار است.از سوي ديگر، متعلق نفي تنها 
مجعوالت شرعي نيست بلكه همه چيزهايي است كه در شريعت اسالم به آن عمل 

شود؛ خواه وجودي باشد خواه عدمي. بنابراين همان طور كه در حكم شارع، نفي  مي
هم كه از عدم آن احكام  ين شكل جعل احكامياحكام ضرري واجب است، به هم

آيد نيز واجب است. به خصوص كه روايت الضرر نيز مفادا بر  ضرري به وجود مي
همين نكته داللت دارد. بنابراين، هرچند مرحوم شيخ انصاري، مفهوم قاعده را نفي 

رسد كه حكم داند، ولي در محدوده همين مفهوم به اين نتيجه مي حكم ضرري مي
دهد كه از نفي ضرر، اثبات حكم نيز  مستلزم احكام وجودي است و احتمال مي دميع

 )119 :1414منتج شود.(انصاري، 
توان افزود كه عالم تشريع، با تمام شؤون و  در تبيين ديدگاه اخير شيخ انصاري مي

خصوصياتش، محيط حكومت شارع است و سرنوشت همه اعمال مكلفين در عالم 
كند  كه شارع وضع مي رع است؛ بنابراين همان طور كه ضرر احكاميتشريع به دست شا

شود بر  بر عهده اوست، به همين ترتيب ضرري هم كه از عدم وضع احكام ناشي مي
توان افزود قاعده الضرر به جهت  بعالوه مي )343:1377احمدي، (بهراميعهده اوست 

و از اين جهت تفاوتي بين  امتنان بر امت و لطف و عنايت بيشتر بر مردم وضع گرديده
وجود ندارد. حتي اگر قاعده الضرر به داللت لفظي نيز بر شمول  احكام وجودي عدمي

داللت نكند، از طريق تنقيح مناط و الغاء خصوصيت و مناسبت حكم و  احكام عدمي
 )80 : 1411مكارم شيرازي،گردد.( را هم شامل مي  موضوع احكام عدمي

ها، حقوق،  فلسفه جعل قاعده الضرر، حراست از سرمايه به هر حال، از آن جا كه
ها و به طور كلي صيانت از نظام اجتماعي است و بعالوه از آن  اموال و اعراض انسان

گردد يا با احكام  جا كه بسياري از احكام عدمي، درنهايت، به احكام وجودي برمي
يم خصوصي در وجودي مالزمه دارد، عدم مسؤليت ناشي از ايراد خسارت به حر

حقيقت حكم به عدم اشتغال ذمه فاعل زيان بار و برائت اوست؛ بنابراين عدم 
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هاي مادي يا معنوي را متوجه حريم خصوصي و حيثيت،  مسؤوليت وي كه احيانا زيان
شرافت، عواطف و احساسات ديگران وارد نموده داراي همان مالك و مصلحت مربوط 

 (نقيبي، به همان مالك جبران آن الزم است به نفي ضرر در احكام وجودي است و
1386: 147(  

 جريان الضرر در فرض تزاحم . 7
 يا تعارض حريم خصوصي خانواده و ديگر حقوق مرتبط

از يك سو آزادي ارتباطات به معناي جست و جو و جمع آوري، انتقال، انتشار و 
آزاد اطالعات، حق دريافت آزادانه اخبار و اطالعات، دسترسي به رويدادها، جريان 

) از سوي ديگر حق مردم به 38 :1386(معتمدنژاد،  اطالع وحق ارتباط مطرح ميشود 
حمايت در برابر دخالت در زندگي خصوصي آنان، حق حمايت از ارتباطات خصوصي 

دارد. اما در  مردم، حق حمايت در برابر اطالعات و اخبار نادرست و تحريف شده قرار
بر تزاحم ياد شده، وحدت رهبري، حق رياست نيز از جهاتي با  حوزه خانواده، عالوه

كند. تعارض يا تزاحم اين دو قسم از  حريم خصوصي اعضاي خانواده تزاحم پيدا مي
حقوق هم در مناسبات اعضاء خانواده با اشخاص ثالث و خارج از خانواده و هم در 

گردد اين  ه مطرح ميمناسبات اعضاء خانواده با يكديگر متصور است. حال پرسشي ك
اي مقدم است و است كه در فرض تزاحم، كدام يك از حقوق ياد شده و با چه ضابطه

 كند؟ الضرر در اين خصوص چه نقشي ايفا مي
در جايي كه حق آزادي اشخاص ثالث در حوزه اطالعات و ارتباطات، با حق   

ها و فروض  حريم خصوصي تعارض يا تزاحم پيدا كند، در مقام حل آن، ديدگاه
ترين و مناسب ترين آنها با نوشتار رسد كه برخي از مهم رح به نظر ميگوناگوني قابل ط

 گيرد. حاضر مورد اشاره قرار مي
 
خــروج موضــوعي حــريم خصوصــي خــانواده از اصــل آزادي اطالعــات و . 7.1

 ارتباطات:  
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 مطابق اين ديدگاه، در مناسبت حريم خصوصي خانواده و اعضاي آن با خارج
از خانواده و در نسبت با اشخاص ثالث، نظير مطبوعات و خبرگزاريها و 

موضوع آزادي اطالعات، مسائل شخصي و حريم خصوصي  هاي جمعي، رسانه
است. بنابراين، و از آنجا كه حريم خصوصي در زمره  نيست، بلكه مسائل عمومي

مسايل شخصي است و نه عمومي، حريم خصوصي، تخصصاً و موضوعاً، از 
توان حريم خصوصي  آزادي اطالعات و ارتباطات خارج است. مطابق اين مبنا نمي

خانواده را فداي آزادي بيان دانست و آزادي بيان را بر حريم خصوصي ترجيح 
 داد. بر اين مبنا، اساسا، فرض تزاحم منتفي خواهد بود. 

 
 حكومت قاعده الضرر بر اصل آزادي اطالعات و ارتباطات . 7.2

مطابق اين ديدگاه، اگرچه، اصل آزادي اطالعات و ارتباطات، به داللت اقتضايي، 
گيرد، اما جريان قاعده  همه موارد ممكن در حوزه اطالعات و ارتباطات در بر مي
گردد. و در نتيجه دامنه  الضرر، نهايتاً، به حكومت قاعده الضرر بر اصل آزادي منجر مي

 گردد.  غير مرتبط با حريم خصوصي مي اصول ياد شده محدود به موضوعات
 

 تزاحم حقوق اعضاي خانواده. 8
ممكن است اعمال برخي از حقوق در حوزه خانواده با حريم خصوصي ديگر اعضا 

رسد بايد بين فروض ذيل تفاوت  تزاحم پيدا كند. در كيفيت تقدم حقوق، به نظر مي
 قائل شد.

 
 تقدم حريم خصوصي والدين برحقوق فرزندان .  8.1

 الرَّضاعةَ يتم أَنْ أَراد لمنْ كاملَينِ حولَينِ أَوالدهنَّ يرْضعنَ الْوالدات و« بر اساس صريح آيه 
لَى وع لُودوالْم نَّ لَهقُهرِز نَّ وتُهوسك رُوفعال بِالْم تُكَلَّف ها إِلّا نَفْسعسال و ةٌ تُضَاردها واللَدبِو 
ال و لُودوم لَه هلَدكسى براى اين دهند،مى شير تمام سال دو را خود فرزندان مادران، :.... بِو 

 شده، متولد او براى فرزند كه كس آن بر و كند تكميل را شيرخوارگى دوران بخواهد كه است
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 مقدار از بيش به موظّف كس هيچ. است الزم شايسته، طور به مادر پوشاك و خوراك تأمين
 سبب به نبايد نيز پدر و ببيند ضرر فرزندش سبب به مادر نبايد. نيست خود توانايى
و در قالب نفي ضرر، در صورتي كه اعمال به موجب اين آيه ؛ ...ببيند ضرر فرزندش

والدين مقدم  حقوق فرزندان، در نهايت، منجر به ورود ضرر به والدين گردد، حق
  خواهد بود.

  )95 -94 ص ،25 ج  ه 1405 ،بحرانى، آل عصفور، يوسف(  علما از بعضى كه گونه همان
 مطرح استدالل كبراى عنوان به ولى است، آمده رضاع حكم ذيل در اگرچه آيه اين اند،فرموده
 تخصيص موجب مورد، خصوصيت و دانست مورد به مخصوص را آن تواننمى واست شده
 آيه، اين در محورى حثب )103 :1407كلينى،( معصوم تفسير بنابر. شودنمى لفظ عموم در

 تعرض مورد فرزند وجود جهت به است ممكن كه است مادر و پدر حق حفظ بر تأكيد
 از نبايد والدين ،)فرزند و پدر و فرزند و مادر ميان( كلى اصل عنوان به گيرد؛ قرار
 ممكن كه ضررهايى تمام مجهول، فعل آمدن با لذا و گردند متضرر شانانفرزند ناحيه
 شده نفى آيه اين در گردد، تحميل مادر يا و پدر بر فرزند طريق از است
شود كه متوجه حريم  هايي مي و به عموم خود شامل زيان )1429،31شيرازى،( .است

 گردد. خصوصي والدين مي
 

 تقدم حق پدر بر فرزندان و زوجه . 8.2
چنانچه بين حق پدر در مقام تربيت فرزندان و اداره امور خانواده و حق رياست مرد 

از يك سو و حق حريم خصوصي  خانواده در رهبرى وحدت و مشترك زندگى در
    اعضاي خانواده تزاحم به وجود آيد، كدام حق مقدم خواهد بود؟   

حتي اگر توسط دليل  رسد، حق مرد بر اداره خانواده و رياست بر آن، به نظر مي
ديگري همچون قاعده تسليط و با اتكاء بر مالكيت بر محيط فيزيكي منزل توسط وي 
همراه باشد، صرفاً بر جواز تصرفات و اعمال عقاليي داللت دارد و نه فراتر از آن. 
بنابراين مصاديقي از اعمال اين حق كه نه در تحصيل آن فايده اي مترتب باشد و نه در 

مهم ترين دليل اين  رري باشد از شمول حقوق يادشده خارج خواهد بود.ترك آن ض
امرهم اين است كه اصول ياد شده، نظير ديگر اصول عقاليي، داراي حدومرزي است 
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كه تجاوز از اين حدود باعث خروج از دامنه اين قبيل از اعتبارات عقاليي 
و اعمالي كه در چارچوب  ) وثانياً اگر تصرفات101 :1411(مكارم شيرازي،  گردد. مي

گيرد، به غرض عقاليي و در حد متعارف و معمول صورت  اصول ياد شده صورت مي
گيرد اما در عين حال انجام آن مالزم با ورود ضرر ناشي از نقض حريم خصوصي باشد 

رسد اعمال آن جايز  يا سبب زيان به ديگري را فراهم آورد در اين صورت، به نظر مي
يرا، اعمال اين حقوق نبايد با رويكرد ضرري باشد، چه اين كه زن و مرد نخواهد بود. ز

اند و از اين جهت تفاوتي بين زن و مرد  از اعمال ضرري نسبت به يكديگر منع شده
آميز در اعمال حقوق از  ) بعالوه، رويكرد ضرري و مخاصمه586، 1429 كلينى،( نيست.

 وقِّرُوهم، و و أَصحابكُم عظِّموا« و »المعروفوعاشروهنّ ب«سوي مرد با دستور الزام آور:
مجتَهلَاي ضُكُمعلى بضٍ ععب...وا وسازگار نيست. البته، در فرض  )684(همان:  لَاتَضَار

باشد  تعارض دو ضرر، بايد جانب حقي را كه در چارچوب حفظ مصلحت خانواده مي
) ما گاهي در 130:1411،شيرازي داشته شود. (مكارميا مستند به تسليط است بايد مقدم 

توان يكي را بر ديگري حاكم  مقام ترجيح يكي از دو يا چند حق متزاحم به راحتي نمي
به طور مثال اعمال حق مالكانه زوج بر محيط منزل و از جمله نسبت به تجسس  كرد.

ممكن است با حق از سيستمهاي ارتباطي موجود در اين محيط، نظير تلفن و رايانه، 
(بهرامي  كندمحرمانگي ارتباطات ساير اعضاء، به ويژه زوجه، تزاحم پيدا 

شود اين است كه اگرحكم به عدم  ) بنابراين، پرسشي كه مطرح مي243: 1377،احمدي
يكي ازاين دو حق، مستلزم حكم به ثبوت ديگري بوده، به نحوي كه وقوع يكي از دو 

 )255:كدام حق را بايد نگاه داشت؟ (همان ناپذير باشد جانب ضرر اجتناب
قاعده كلي در مورد تعارض (يا تزاحم) اين است كه دو موردي كه تعارض دارند با 

شوند و چنانچه ترجيحي براي هر يك از آن دو وجود داشته باشد،  هم سنجيده مي
ي در عنوان ضابطه كل (قانون اهميت). اين ضابطه به  شود  همان مورد مرجح انتخاب مي

) در اين صورت، بايد با لحاظ 257 :مورد تعارض دو ضرر نيز پذيرفتني است. (همان
(االهم فاالهم) بهره گرفت بنابراين هرحقي كه » قانون اهميت « شدت و ضعف ضرر از

زيرا مقتضاي قاعده الضرر كه  ، بر ديگري، مقدم خواهد شد مهم تر باشد در مقام تزاحم



 147                          خانواده يخصوص ميكنش قاعده الضرر و حر انيم

كه ضرر آن زيادتر  كند كه شارع به حكمي ن است، ايجاب ميو لطف بر بندگا» امتنان«
 الضررين را در نظر گرفت. است راضي نباشد . لذا بايد ضابطه اقل

پذيرد. در پاسخ  البته ممكن است پرسيده شود اين ترجيح با كدام مالك صورت مي  
بايد گفت به طور معمول، موضوعات مرتبط با حيثيت و آبروي اشخاص از ديگر 

با اين مالك و در مقام مقايسه حريم خصوصي مقدم  "قوالت مهم تر است و طبيعتام
 خواهد شد.

 
 سلسله مراتب ميان حقوق. 8.3

در اين باره به تنقيح مالك  )34تا  28 :1387ربان نيا،برخي از حقوقدانان (ق  
ايشان ارائه اي كه ضابطه گيرد. اند كه به اختصار، مورد اشاره قرار مي جديدي پرداخته

ها همه در  كند، تقدم حقوق بنيادي بر ساير حقوق است. جاي ترديد نيست كه حقمي
اي ديگر مقدمند. برخي از  ها بر پاره اي از حق يك مرتبه از اهميت قرار ندارند. پاره

هاي ديگرند. تفكيك ميان هنجارهاي كالن از هنجارهاي خرد و  ساز حق ها زمينه حق
ه مراتبي بين دو دسته از هنجارها امري پذيرفتني است. هنجارهاي حتي برقراري سلسل

كالن در رتبه باالتري قرار داشته و در نتيجه هنجارهاي خرد نبايد با آنها در تعارض 
باشند و گرنه فاقد اعتبار خواهند بود، هر چند خود هنجار مستقلي بوده و از هنجارهاي 

روست كه وجود آن حقوق از حقوق از آن شوند. بنيادين بودن برخي كالن ناشي نمي
شود. حقوق بنيادين در  مايه قوام و نبود آن موجب زوال شخص يا شخصيت انسان مي

اي از هنجارهاي اخالقي و سياسي فلسفه اخالق و حقوق  حقيقت ترجمان واقعي دسته
است. از ديدگاه وي حق حرمت فرد حقي است ذاتاً مطلوب كه تحت هيچ شرايطي 

توان به وضوح  با تكيه بر اين معيار ميان آنرا ناديده انگاشت يا تحديد كرد. تو نمي
، به  داوري كرد كه درجه بنيادي بودن حق برخورداري از كرامت انساني و نظاير آن

 .مراتب باالتر از حق آزادي و بيان است
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 گيري نتيجه. 9
و يكـي از مهـم تـرين    از آن جا كه خانواده هسته اوليه و بسيار مهم اجتمـاع اسـت   

هاي آن، حيثيت معنوي و كرامت انساني اعضاي آن محسوب ميگـردد و از سـوي    جنبه
انـد   ها، در اين خصوص، مورد هجمه شديد قرارگرفته ديگر، به داليل گوناگون، خانواده

الزم است عالوه بر اقدامات اجرايي و قضايي، در رتبه نظريه پردازي نيز اين مهم بيش 
 د توجه قرار گيرد.از پيش مور

اگرچه تاكنون در مورد قاعده الضرر مباحث مفصلي صورت گرفتـه امـا هنـوز هـم     
برخي از زواياي اين بحث و از جمله در خصوص تطبيق آن با مصاديق جديدي ماننـد  

 پردازي وجود دارد. حريم خصوصي، جاي نظريه
معنـوي و مـرتيط بـا    از آنجا كه حريم خصوصي در حوزه خانواده، در زمره حيثيات 

رود، و نظر بـه ايـن كـه ايـن نقـض ايـن مقولـه از         كرامت انساني اشخاص به شمار مي
هاي معنوي اشخاص نيز به حسب عـرف، از بـارزترين مصـاديق ضـرر محسـوب       جنبه
هـا و   توان اظهارنظر كرد كه هم حفظ و صيانت از حريم خصوصي خانواده گردد، مي مي

هاي ناشي از نقض حريم خصوصي ميتوانـد از الضـرر    تهم، عنداالقتضا، جبران خسار
استفاده شود و از آن جا كه كرامت انساني بـدليل شـرافت و اهميـت در زمـره حقـوق      

گيرد در غالب موارد و در فرض تزاحم جانب حريم خصوصي خانواده  ينيادين قرار مي
و نظـاير آن  برحقوق ديگر افراد جامعه، از جمله مالكيت يا حق دسترسي بـه اطالعـات   

 گردد مقدم مي
، حق زوج، بر مبنـاي اصـل وحـدت     در روابط داخلي اعضاي خانواده، در وهله اول

رهبري و مديريت واحد و رياست مرد بر خانواده، با رعايت عدم وجود قصد اضـرار و  
گيرد. حال چنان چه در مـواردي،   هم چنين وجود مناسبت عقاليي، مورد توجه قرار مي

زاحم مواجه باشيم بنابر قاعده عقلي االهـم فـاالهم و بـا لحـاظ اهميـت      با چند ضرر مت
 شود. مقوله مورد تعرض عمل مي
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هانوشتپي
 

١ . Information Privacy 
٢ . Communication Privacy 
٣ . Bodily Privacy 
۴ . Territorial Privacy 
۵ .Kin 
۶ . Minuchin 
٧ . Litman 
٨ . Hagel 
٩ . Sisil Back 
١٠ . Ruth Gavison 
١١ . Kang 
١٢ . Samuelson 
١٣ . Edward J.Bloustien 

 
 منابع

 فارسي . الف

  بررسي وضعيت حريم خصوصي ارتباطات در قـوانين ايـران،   ).1388مژگان( اثباتي،
 تهران  :واحد تهران مركزي پايان نامه كارشناسي ارشد،  دانشگاه آزاد اسالمي

، مجلـه  "اي بر مسؤوليت مدني ناشي از ارتباطات اينترنتي مقدمه ").1382انصاري، باقر(
 .22شماره  دانشكده حقوق،

 .كتابفروشي اسالمي:  ، تهران2ج ،حقوق مدني ).1366(امامي، سيدحسن
 سمت :، تهرانآيين دادرسي كيفري). 1376(آشوري محمد

 :، قماي بررسي فقهي حقوقي جرايم رايانه ).1388(باي، حسينعلي و بابك پور قهرماني
 . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي
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محمد علـي   ، ترجمه رضا نخجواني وهاي حقوقي فناوري ژن جنبه )1384برايان كين(
   گنج دانش. :نوري، تهران

 .اطالعات مؤسسه :تهران ،حق از سوءاستفاده ).1377( حميد احمدي،  بهرامي
مرزها در خانواده از ديـدگاه اسـالم و مكتـب سـاخت     " ).1381( رضا، محمد فرساالري

  .31، شماره  سال هشتم ، فصل نامه حوزه و دانشگاه،  "نگر
نشـر   -ميـزان نشر : تهران .بايسته هاي فقه جزا ).1419(سيد محمود هاشمي شاهرودي،

 دادگستر.
). تهـران : انتشـارات   دو رساله (وضع الفاظ و قائـده الضـرر  ). 1356شهابي، محمود(

 دانشگاه تهران
  .دانشگاه شهيد بهشتي: تهرانجزوه مسئوليت مدني،  ).1366(مهدي شهيدي،

  ، تهران: نشر ميزان.مسئوليت مدني در ارتباطات الكترونيكي ).1388(صادقي، حسين

 مركـز . تهـران:  مفـاهيم و ضـوابط جديـد در حقـوق مـدني     ). 1355(حسينصفايي، 
 1355تحقيقات، 

پژوهشـگاه فرهنـگ     :تهران  .حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ).1387(قربان نيا، ناصر
 .انديشه اسالمي و

انتشارات شركت انتشار با همكـاري   :تهران. قواعد عمومي قراردادها). 1376(كاتوزيان
 .شركت بهمن برنا

محمـدي، حميـد رضـا،     ، ترجمـه: ملـك  حقوق رسانه ).1386كري، پيتر؛ ساندرز، جـو( 
 .ميزان :تهران

نشـر   :، تهـران ديدگاههاي نو در حقوق كيفـري اسـالم  ).1379(محمدحسين مرعشي،
 ميزان.
 : ، تهـران  ، ترجمـه بـاقر ثنـايي    خانواده و خانواده درمـاني  ).1375(، سالوادور مينوچين

 .اميركبير
،وزارت فرهنگ و ارشاد 1، جحقوق ارتباطات ).1386(معتمدنژاد كاظم، معتمدنژاد رؤيا

 دفتر مطالعات و توسعه رسانه.  :تهران اسالمي، معاونت مطبوعاتي و اطالع رساني،
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، "حريم خصوصي در مناسبات و روابط اعضاي خانواده" ).1390(نقيبي، سيد ابوالقاسم
 .دانشگاه امام صادق (ع)، سال پانزدهم ،دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده

خسارت معنوي در حقوق اسالم و نظام هاي حقوقي  ).1386(نقيبي، سيد ابوالقاسم
 .مؤسسه انتشارات اميركبير :، تهرانمعاصر

 
 عربي . ب

 .دارالكتب االسالميه :، تهرانالمكاسب ).1428(انصاري، مرتضي
 .الهادي نشر :قم ،الفقهية القواعد ).1419(موسوى بزرگ آقا بن حسن سيد بجنوردى،

 .انتشارات فرهنگ سبز :، تهران22،ججامع الحاديث الشيعه).1386(بروجردي،حسين

، تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي،  وسائل الشيعه ).1391(حرالعاملي،  محمد بن الحسن
 .داراالحياء التراث العربي : ،  بيروت4جلد 

 در ،)األصـول  حقـائق ( الضرار و الضرر قاعدة ).1408(طباطبـايى  محسن سيد حكيم،
 .بصيرتى كتابفروشى : قم جلد، يك

 دفتـر  :قـم  جلـد،  يـك  در ،ضـرر  ال قاعدة عن الغرر رفع ).1415(باقر محمد خالصى،
 .قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات

 الرسـائل ( التقليـد  و االجتهاد و الفقهية القواعد (بي تا).سوىه مواللّ روح سيد ، ينىخم
 .اسماعيليان مطبوعاتى مؤسسه :قم ،)الخميني لإلمام

 اميـر  امـام  مدرسه :قم جلد، 2 ،)مكارملل( الفقهية القواعد ).1411(مكارم شيرازى، ناصر
 .)السالم عليه( المؤمنين

 دفتـر قـم:   ،الفقهيـة  العنـاوين  ).1417(حسـينى  علـى  بـن  الفتـاح  عبد مير سيد غى،مرا
 .قم يهعلم حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات

الوسيط في شرح القـانون المـدني الجديد،نظريـه     ).1389(سنهوري، عبدالرزاق احمد
 .المطبعه الجديده :،دمشق1جااللتزام بوجه عام،مصادر االلتزام،

 مركـز  :بيـروت  جلـد،  يـك  در فقهيـة،  مقاالت ).1417(شمىها محمود سيد شاهرودى،
 .اإلسالمية للدراسات الغدير



 1393ستان تاب، ومد، شماره مششدوره  مجله مطالعات حقوقي/                          152

 موسـوعة  ).1429(اطهـار  ائمـه  فقهـى  مركز پژوهشگران و اهللا قدرت شيرازى، انصارى
 .السالم عليهم اطهار ائمه فقهى مركز :قم  ،أدلتها و األطفال أحكام

 و للطباعـة  الصادقين دار: قم  ،ضرار ال و ضرر ال قاعدة ،)1420(باقر محمد سيد صدر،
 .النشر

، تحقيــق عبــدالرحيم ربــاني وســائل الشــيعه. )1391حــر، محمــدبن الحســن ( عــاملي
 .داراالحياءالتراث العربي ،4شيرازي،ج

دار  : تهران، 6 ج اإلسالمية)، -(ط  الكافي ).1407( كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب
  .الكتب اإلسالمية

   دارالكتب االسالميه. :، تهران5، جالكافي )1407(بن يعقوبي، ابوجعفر، محمد كلين
: بـي نـا،   ، نجـف مناهج المتقين في الفقه ائمه الحق و اليقـين  ).1344(  ، عبداهللا مامقاني

   چاپ سنگي.
(بـه تقريـر    منيه الطالب في حاشيه المكاسب ).1373(محمدحسين غروي زارمي ناييني،

 .مكتبه المحمديه ،2نجفي خوانساري، سيد موسي)،ج
دارالكتـب   :، تهرانجواهر الكالم في شرح شرايع االسالم ).1394(نجفي، محمد حسن

 .االسالميه
عوائـدااليام فـي بيـان     .)1417(مـولي احمـد بـن محمـد بـن محمـد مهـدي        نراقـي، 

دفتر انتشارات دفتر تبليغات : ، قمقواعداالحكام و مهمات مسائل الحالل والحرام
 .اسالمي

 .كتابفروشى مرتضوى :تهران ،4 ج،مجمع البحرين).1416(طريحى، فخر الدين

القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد (تهـذيب   ).1382(سيد روح اللّه موسـوى  ي،خمين
   .كتابفروشى اسماعيليان -دار الفكر : ، قم  2،ج األصول)

 
 التين .ج

Jerry Kang(1998).Information Privacy in Cyberspace 
Transactions, 50 STAN. L. REV. 1193, 1246-94  



 153                          خانواده يخصوص ميكنش قاعده الضرر و حر انيم

Jessica Litman(1997). Copyright Noncompliance (Or Why We 
Can't "Just Say Yes" to Licensing), 29 N.Y.U.J. INT'L L. & 
POL. 237, 240 

John Hagel III & Jeffrey F. Rayport.(1997). The Coming Battle 
for Customer Information, HARV. BUS. REV. Jan.-Feb  

Kenneth C. Laudon(1996). Markets and Privacy, 
COMMUNICATIONS OF THE ACM, Sept.  

Minchin, S, and Fishmand, H.C (1981). Family Therapy 
Techniques, Harvard College. 

Pamela Samuelson (1999). A New Kind of Privacy? Regu- 
lating Uses of Personal Data in the Global Information 
Economy, 87 CAL. L. REV. 751 (reviewing Schwartz and  
Reidenberg's discussion of European data protection) (book 
review). 

The Reform Commission of Hong Kong, (2004), Report, civil 
liability for invasion of privacy. Available at: 
www.hkreform.gov.hk. 

 


